


Cancelamento de cartões, 24h x 365 dias
Cancelamento imediato  de todos os cartões perdidos ou roubados, bastando uma chamada gratuita, 24 horas por dia, 
365 dias por ano, de qualquer parte do mundo. 

Reembolso dos custos de reemissão dos cartões
Reembolso do custo de substituição dos cartões perdidos/roubados dos quais seja solicitada a sua reemissão.

Protecção de Fraude (por cartão)
Proteção contra a utilização fraudulenta de todos os cartões  nas 24 horas antecedentes à comunicação da respetiva 
perda ou roubo à CPP, incluindo na internet, desde que existia a perda/roubo físico do cartão . Cobertura Limitada ao 
valor de 150€, por cada Cartão.

Utilização fraudulenta com recurso ao PIN 
Cobertura pela utilização fraudulenta com a utilização do PIN, nas 24 horas antecedentes à comunicação da respetiva perda 
ou roubo à CPP. 

Roubo em ATM até 100 metros da ATM 
Cobertura pelo furto ou roubo de quantias levantadas em qualquer caixa ATM. O âmbito geográfico da cobertura será até 
100 metros do equipamento onde se efetuou a operação e o acontecimento terá que ser participado às autoridades policias 
no período máximo de uma hora. Franquia 30€.

Proteção de compras  30 dias após a compra 
Cobertura de uma proteção total para os bens adquiridos através do cartão de débito ou crédito associado ao pagamento 
do prémio ou que esteja registado junto da CPP, sofram um sinistro coberto nos primeiros 30 dias contados a partir da data 
da compra. Em caso de roubo, o preço da compra dos bens; em caso de dano acidental, os custos de reparação ou o 
preço de compra dos bens se a sua reparação se tornar inviável. 

Bilhetes de Espectáculos 
Reembolso dos bilhetes de espectáculos, perdidos ou roubados conjuntamente com os cartões. 

Substituição de fechadura da porta principal do domicilio
Substituição da fechadura da porta principal do domicílio quando as respetivas chaves forem roubadas ou perdidas junto 
com os cartões. 

Cobertura para chaves do automóvel perdidas/roubadas
Reembolso do custo de substituição de chaves da viatura, perdidas ou roubadas conjuntamente com os cartões.

Reembolso dos custos com substituição dos documentos pessoais
B.I., Cartão Cidadão,  Passaporte, Carta de Condução, Autorização de Residência, suporte físico do título de transporte 
mensal (passe) etc, perdidos ou roubados conjuntamente os cartões.

Reembolso dos custos com substituição do documento único automóvel
Em caso de perda ou roubo juntamente com os cartões.

Reembolso das despesas de comunicação
(telefone, fax, participação à policia etc.) que o cliente tenha necessidade de efetuar no âmbito da ocorrência, 
para a CPP ou para a Policia.
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Adiantamento de dinheiro em numerário
Adiantamento de dinheiro, sem cobrança de taxas e juros durante um período de 14 dias de calendário. 

Envio de bilhetes para o regresso
Aquisição e envio de ilhetes de viagem de regresso, sem cobrança de taxas e juros durante um período de 14 dias de 
calendário. 

Adiantamento da factura do hotel
Adiantamento da factura do Hotel, sem cobrança de taxas e juros durante um período de 14 dias de calendário. 

Cobertura de dinheiro em numerário
Reembolso do dinheiro em numerário perdido/roubado juntamente com os cartões. 

Cobertura de custos de emissão de documentos de identidade provisórios
Reembolso dos custos com a emissão destes documentos.                                                                                                                                                                                                

Cobertura de mala ou carteira
Reembolso dos custos relativos à sua substituição, com franquia de 25 €. 

Cobertura de custos de recuperação
Reembolso dos custos relativos à recuperação de bagagem.

COBERTURAS:

NO ESTRANGEIRO

PRÉMIO ANUAL
CPP Individual ( 1P )
*1 ano de cobertura oferecido pelo Montepio Crédito

PREMIER

LINHA DIRECTA
808 228 228


